
  فهي تفيد الدوام واالستمرار. ؛االستمرار والدوام خبالف اجلملة الفعلية

و اسحاق ويعقوب  وإمساعيل إبراهيمالضمري يعود على  )) تلك (())  تلك أمة قد خلت مث قال اهللا تعاىل: (( 

فبني اهللا تعاىل أن هذه أمة، واألمة هنا  ؛هؤالء يفوكان اليهود جيادلون النيب عليه الصالة والسالم  ؛ومن سبق

  عيسى؟ يا املعىن األول: املعىن الطائفة كما هنا، واملعىن الثانية  ؛وتطلق يف القرآن على عدة معان ؛مبعىن الطائفة

  يكون على دين واحدهي الطائفة و  الطالب:

  ال هذه تابعة للطائفة، الطائفة على دين واحد هي األمة الشيخ: 

  قبة من الزمن: حالطالب

  ؟ مثل من الزمن ؟ حقبة  الشيخ:

  ))  وادكر بعد أمة ((قوله تعاىل:   الطالب:

  يعين بعد حقبة من الزمن، ثالث؟  )) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ((  الشيخ:

  اإلمام الطالب:

  مثل؟ اإلمام الشيخ: 

  ))  كان أمة  إبراهيمإن  ((قوله تعاىل:   الطالب:

  ؟ نعم ويش بعد )) كان أمة  إبراهيمإن  قوله تعاىل: (( مثل الشيخ:

  ... يعين؟ الطالب :

  ؟ كان إماما  إبراهيمأي إن  الشيخ:

  قدوة  الطالب:

  ال ذكرناها  الشيخ:

فصارت األمة  ؛أي على طريقة وملة يتبعها )) إنا وجدنا آبائنا على أمة (( الطريقة هي األمة؛ الطريقة،  الشيخ:

 كسبتم       لها ما كسبت ولكم ما  ((مضت ،  )) تلك أمة قد خلت (( ؛يف القرآن الكرمي هلا أربعة معاين

 ؛وما أحسن هذه اآلية أن تكون يف كل مقام يشبه هذا ؛فال تنالون مما كسبوا شيئا وال ينالون مما كسبتم شيئا ))

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت  ((فلك أن تقول:  ؟ ا وكذابعضهم كذمن الصحابة جرى  :إذا قال ناسمثال ف

مثل ما يذكر عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه سئل عما جرى بني الصحابة  )) ولكم ما كسبتم

فعلى هذا  ؛فقال هلم: هذه دماء طهر اهللا سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها ـ رمحه اهللا ـ هذه كلمة عظيمة

ولكن النزاع يف األمر احلاضر هذا هو الذي  ؛انتهوا، هلم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ،النزاع فيما سبق ال حمل له



 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون (( ؛جيب أن يبني فيه احلق وأن يبطل فيه الباطل

 ؛فإنكم ال تسألون ؛أما عما كانوا يعملون فال  ؛أنتم لستم مسئولني، تسألون عما أيش؟ عما كنتم تعملون ))

ال  وهلذا جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم: ( ؛ألن حسام على اهللا عزوجل وال تسألون عنهم

   ) فتؤذوا األحياء ) ويف لفظ: ( بوا األموات فإنهم أفضوا إلى ما قدمواست

 ؛)) هود مجع هائد كما مر علينا يف البخاري مثل عود مجع عائد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا (( ..... 

 تهتدوا ((   ؛يقوله النصارى )) أو نصارى ((من الذي يقول كونوا هودا؟ اليهود،  ؛يعين من اليهود )) هودا ((

تدون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون فلماذا حذفت النون؟ ألا جواب  وا:لو مل يق )) تهتدوا ((نعم؟  ))

على قولني  ؟ أو جمذوم بشرط حمذوف ؟ وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل هل إن جواب األمر جمذوم به ؛األمر

صارى خياطبون من؟ الذين يقولون هذا اليهود والن ؛ألنه ما حيتاج إىل ختفيف ؛ألهل النحو والصحيح أنه جمذوم به

مثل أهل البدع يف هذه األمة، يعين أهل  ؛خياطبون املسلمني، يقولون إن تريدون اهلداية فكونوا هودا أو نصارى

بالنسبة ألهل السنة واجلماعة يقولون   هودا أو نصارى تدوا، أهل البدعديان بالنسبة لألمة عامة يقولون كونوا األ

 ونوا معتزلة تدوا، والقاديانيةة يقولون كونوا أشاعرة تدوا، واملعتزلة يقولون كاألشاعر  ؛كونوا كذا وكذا تدوا

يقولون كونوا قاديانية تدوا، والتيجانية يقولون كونوا تيجانية تدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تدوا وعلى 

إن ف ((كل يقول احلق معي ولكن   ؛" ليلى وليلى ال تقر لهم بذاكل وكل يدعي وصال" هذا فقس نعم؟ 

   :وهلذا قال اهللا تعاىل)) تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول

بل هنا  )) قل بل ملة ((يف جواب من يدعونكم إىل اليهودية من اليهود أو إىل النصرانية من النصارى  )) قل ((

وال نكون هودا وال نصارى،  ،، يعين بل ال نتبعهألا تبطل ما سبق ؛اإلبطايلأو االنتقايل ؟  ؟ لإلضراب اإلبطايل

مفعول  )) ملة ((          وذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبني لنا على أي وجه نصب )) إبراهيمبل ملة  ((

تبع نيعين  ؛هي التوحيد إبراهيموملة  ؛، وامللة مبعىن الدين كما سبقإبراهيملفعل حمذوف، تقديره: بل نتبع ملة 

بل ملة  (( ؛قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني، هذه امللة إبراهيمألن  ؛توحيد اهللا عزوجل واإلسالم له

فهل  ؛، وهذا من الغرائب أن تكون حاال من املضاف إليهإبراهيمإعراا حال من  )) حنيفا (( )) حنيفا إبراهيم

  يف كالم ابن مالك يا وليد ما يشري إىل هذا؟ 

  نعم لب:الطا

  اسم مجع وال جييء؟   الشيخ:

  ما أعرف الطالب:



  ؟ نيسح الشيخ: 

َفا َماَلهُ  ُجْزء َكانَ  أو " الطالب: َفا  َفالَ  ُجْزئِهِ  ِمْثلَ  أوْ  ُأِضيـْ   "َتِحيـْ

َفا َماَلهُ  ُجْزء َكانَ  أو " ....الشيخ: َفا  َفالَ  ُجْزئِهِ  ِمْثلَ  أوْ  ُأِضيـْ      فال  جزئهأو مثل " بقوله:  الزم هذا "َتِحيـْ

  .متام  " تحيفا

أو حال متنقلة ؟  ؟ هذه احلال هل هي حال الزمة ؛إبراهيمحال من  )) حنيفا إبراهيمبل ملة  ((طيب قال: 

  الزمة الطالب:

لكنه حنيف صفة الزمة له  ؛مرة حنيف ومرة مائل غري حنيف إبراهيمله، ليس معناه أن مفهوم إذا ال   الشيخ:

  عليه الصالة والسالم حنيفا نعم؟

أخوذ م دحيتو ألن احلنيف هو املائل عما سوى ال )) حنيفا ((هذا تأكيد لقوله:  )) وما كان من المشركين (( 

تكون توكيدا  )) وما كان من المشركين ((فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد، إذا  ؛من حنف الرجل أي ميلها

لكنه  ؛معروف ما هو من هذا الصيغ عرايباإلتوكيد الألن  ؛ليس توكيدا إعرابيا ،حلال توكيدا معنويا ال إعرابياهلذه ا

أو فيما  ؟توكيد معنوي، يعين أنه عليه الصالة والسالم ما كان من املشركني، ما كان فيما مضى من املشركني

  ؟  يستقبل

  كال األمرين الطالب:

 رحيما  وكان اهللا غفورا  ((على احلدث، تدل على اتصاف امسها خبربها، مثل  ما تدلإن قلنا إن كان   الشيخ:

وما كان  ((    :فقوله ؛هل معناه أن اهللا كان فيما سبق دون اآلن؟ أو هو متصف باملغفرة والرمحة؟ هو متصف ))

   .ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره، مث كان، بل وما كان أن هذا الوصف منتفي عنه )) من المشركين

يعم انتفاء الشرك األصغر واألكرب عنه وال ال؟ والشرك كما هو معروف عندنا أصغر  )) من المشركين ((وقوله: 

ن إن شاء اهللا تعاىل ونرجو اهللا أن هذه هي اليت حنن نتبع، يتبعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونتبعها حن ؛وأكرب

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال  هذه هي امللة احلنيفية احلقيقية اليت توصل العبد إىل ربه (( ؛منوت عليها

   )). تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

واإلميان هو  ؛باهللا ا)) آمن باهللا اقولوا آمنوا هذا املعتقد العظيم: (( لو قمث قال اهللا تعاىل آمرا هذه األمة أن ي

أما عند املرجئة ومنهم  ؛التصديق بالقلب املستلزم للقبول واإلذعان، هذا هو اإلميان عند أهل السنة واجلماعة

قيم وغريه من أهل السنة إذا قلتم النقله ابن  ؛وعندهم ال يزيد وال ينقص ؛األشاعرة فاإلميان: هو التصديق بالقلب



فعلى هذا  )) فبعزتك ألغوينهم ((ألنه مقر باهللا يقول:  يا ولد؛يق بالقلب فإن إبليس مؤمنأن اإلميان هو التصد

  يكون مؤمن

  التصديق بالقلب املستلزم؟   الطالب:

وهذا من أبطل  ،ألنه مصدق ؛وعلى هذا على رأيكم يكون أبو طالب مؤمنا ؛لقبول واإلذعانلاملستلزم  الشيخ:

  لقبول واإلذعان.لفنقول: اإلميان: هو التصديق املستلزم  ، هذا من أبطل األقوال؛األقوال

  ؟  مثل ابليس وغريه القلب فم شيخ على االعرتاهوما رد الطالب: 

قالوا إن  ،هم يقولون كما حرفوا يف آيات الصفات وحديثها حرفوا يف هذا أيضا  ؟ أي مباذا يردون  الشيخ:

على أنه  فنقول هلم كيف يكون دليال دليل على أنه غري مؤمن؛، استكباره على السجود دليل على أنه غري مؤمن

ألن الشيطان ما هو  اإلنسان غري مؤمن وهو يقر، هل يلزم اإلنسان مبا مل يقر به؟ هل يلزم املتكلم ما نقول

  ؟ ال ، هل يلزم املتكلم خبالف نطقهإنسان

  ؟  . . .يف آخر دقيقة رب وهو آخر حلظة يقول يا  الطالب:

قتهم يف األدلة أهل الباطل  يطر و  ؛املهم على كل حال أهل الباطل حيرفون الكلم عن مواضعه  نعم، نعم الشيخ:

كلهم، أمنا قدروا على إبطال سنده وصحته تيسر هلم ذلك حىت لو هو يف الصحيحني يقولون هذا خرب آحاد ما 

إذا مل يكن احلديث متواترا كلهم طعنوا  يعين كل رواة الصحيحني ـ والعياذ باهللاـ هذه طريقتهم  ؛العقائديف يفيد 

غالب  ؛نصف الشريعة أو أكثر ؛فيه وقالوا إن حديثهم ما ميكن أن يستدل به على شيء من العقائد إطالقا

 ؛ويف احلقيقة أن هذا القول قول باطل حىت يف األمور العملية ؛الشريعة آحاد وال ال؟ آحاد، غالب الشريعة آحاد

؟ البد يعتقد إذا فالعمل  ما هو عقيدة هل ميكن يعمل إال وهو يعتقد أنه من أمر اهللاإلنسان إذا عمل عمال 

 ؛األحكام العملية رأيهم على هذا نقول إذا وال نثبت فعلى ؛ نفس األعمال البدنية مبنية على أيش؟ على العقيدة

إن  :؟ فاملهم أننا نقول مجاعة كم إال وهو يعتقد أن الذي حكم به هو اهللا، أفهمتم ياحب ألنه ما ميكن أن يعمل 

وأنه ال يزيد وال ينقص كما هو مذهب املرجئة عامة، من  ،هذه األصول الباطلة يف اإلميان أنه جمرد التصديق

 وهلذا األشاعرة يوافقون اجلهمية يف مسألة اإلرجاء ؛؟ األشاعرة واجلهمية، اجلهمية أيضا مرجئة املرجئة من

  ؛صفات، صفات اهللا ؛اجلهمية يف مسألة الصفات وينكروا املعتزلة يوافقون يوافقوم؛

  من هم؟  : الطالب

اإلميان قول  :لكن خيتلفون يف مسألة اإلميان، املعتزلة يقولون ؛املعتزلة واجلهمية يتوافقون يف الصفات الشيخ:

أهل شف  ؛ املعتزلة ،وهلذا يرون فاعل الكبرية خارج من اإلميان ؛وعقيدة وعمل متماسك إذا فقد بعضه فقد كله



 بالكفر علىن لو و قلل بعضهم بعضا وإن كانوا قد ال يضالباطل يكفر بعضهم بعضا يف بعض األشياء، قصدي ي

نأخذ  وهذه دعوى .....ن. أيضا اإلميان يف اللغة أيش؟ التصديق، ويف الشرع:ضالو هؤالء يقولون هؤالء لكن 

   . فوائد ؟

  )) إىل آخره.حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذقال اهللا تعاىل: (( 

تعبدون من بعدي قالوا نعبد ألهك وإله ما  ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن التوحيد وصية األنبياء 

  .))  آبائك

قد خلت من قبله  وما محمد إال رسول قال اهللا تعاىل: (( ؛ومن فوائدها: أن املوت حق حىت على األنبياء 

  .  )) الرسل

ال لبنيه ما إذ ق ((؟ نعم  قبل هذا )) إبراهيمووصى بها  ((لقوله:  ؛ومنها: جواز الوصية عند حضور األجل

فإن   ؛شرتط أن يكون املوصي يعي ما يقوليولكنه  ؛موهذا كالوصية هل )) تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

يته. صح وصا ال تكان ال يعي ما يقول فإ  

فإن  )) إبراهيمآبائك  (( من قوله: من أين تؤخذ؟ ؛ويستفاد من هذا: رجحان قول الصحيح بأن اجلد أب 

  . هاجده وليس أب إبراهيم

فإن  )) وإسماعيلمن قوله: (( من أين تؤخذ؟  ؛تغليبا ومن فوائد اآلية: أنه جيوز إطالق اسم األب على العم  

  . عم وليس أبا إمساعيل

نعم؟ وهذا الشك أنه  )) نعبد إلهك وإله آبائك (( :ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا 

  توحيد منهم. 

وإن   ؛لكن إن كان على حق فهو حق ؛ولة على إتباع اآلباءبأن النفوس جم ومنها أيضا من فوائد اآلية: إتباع اآلباء

 (  أيب طالب قالوا له: وهلذا الذين حضروا وفاة )) وإله آبائك ((لقوهلم:  ؛كان على باطل فهو على باطل

  . ؟)  أترغب عن ملة عند المطلب

له، وجه اإلخالص؟ لتقدمي  )) ونحن له مسلمون ((ومنها من فوائد اآلية: إخالص اإلسالم هللا حيث قال:  

  يفيد احلصر.وقد علم أن تقدمي املعمول  ؛ألن له متعلق مبسلمون فهو معمول له ؛له ،ملعمول

   )) . إلها واحدا ((قوله: ؛ لومنها: إثبات الوحدانية هللا سبحانه وتعاىل 

  ))  تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون مث قال تعاىل: ((



يعين فأنتم  )) خلتتلك أمة قد  ((لقوله:  ؛ل مبا كان عليه اآلباءشاغيستفاد من هذه اآلية: أنه ال ينبغي الت

اآلن هم مضوا وأسلموا هللا، وأنتم أيها اليهود املوجودون يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم عليكم أن تنظروا 

  ل مبا كان عليه اآلباء تضييع للوقت ورمبا يضر. غاشوالت ؛ماذا كسبتم ألنفسكم

ابة، ينبغي أن نسكت عما حجرى بني الصبغي لنا أن نسكت عما نأنه يإىل ومن فوائد اآلية: أن فيه إشارة  

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت  ((نقول كما قال هلؤالء:  األن ياولد ؛جرى، نسكت عما جرى بني الصحابة

معاوية وبني على بن أيب طالب أو بني على  جرى بنيما أما  ؛اآلن بأنفسنا معنيون فنحن )) ولكم ما كسبتم

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا  ((ال يعنينا اآلن، حنن علينا أن نقول:  وعائشة وما أشبه هذا فإن هذا أمر

  )). باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

  ؟  وغري الصحابة أيضا يا شيخ الطالب: 

عليه أن ينظر ما ينفعه  ؛األمورهذه  غل مبثلاوغري الصحابة أيضا يدخل فيه، وال ينبغي لإلنسان أن يتش الشيخ:

  . يف دينه ودنياه

فال أحد يعطى من عمل أحد وال يؤخذ  )) لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ((لقوله:  ؛منها: أن اإلنسان وعملهو 

  .))  كل نفس بما كسبت رهينة((منه، 

  خر؟ اآل عمل عكسه؟ األول يسأل عنو طيب  ؛ومنها: أن اآلخر ال يسأل عن عمل األول 

  ال يسأل الطالب:

فقد  )) أئمة يدعون إلى  النار هموجعلنا ((األول قد يسأل عن أمر اآلخر كما قال اهللا تعاىل:  ؛ميكن  الشيخ:

فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم ( فيكون داال على ضاللة  ؛يكون األول صاحب بدعة ويتبع على بدعته

  .عمل اآلخر نعم اآلخر ما يسأل عن عمل األول، أفهمتم؟  لكن األول ما يسأل عن ) مةاالقي

 )) لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون ((هل آخر اآلية ينقض أوهلا؟  :فإذا قيل 

  ألم إذا دعوا إىل ضاللة أو إىل حق واتبعناهم حنن اآلخرين فهذا من كسبهم فلهم ما كسبوا . ؛فاجلواب؟ ال

وال   ((لقوله:  ؛وأنه ال يؤاخذ أحدا مبا مل يعمله ،اآلية: إثبات عدل اهللا سبحانه وتعاىلومنها أي من فوائد 

  .)  تسألون عما كانوا يعملون

منطوق اآلية  )) وال تسألون عما كانوا يعملون (( من أي تؤخذ؟ ؛وأن اإلنسان سيسأل ،ومنها: إثبات السؤال 

   وأنك مسئول عن العمل وهو كذلك. ،السؤال عن عملهثبوت   واضح نفي السؤال عن عمل الغري ومفهومها



 المشركين   حنيفا وما كان من  إبراهيمبل ملة  قل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا مث قال اهللا تعاىل: (( 

  )). تهتدوا ((            واإلدعاء؟  )) النصارى وأكونوا هودا  (()) يف هذه اآلية دعوة وادعاء، وين الدعوة؟ 

كونوا هودا أو  (( ؛يدعون فيه اخلري ،اخلري هويدعون فيطيب فيستفاد منها: أن أهل الباطل يدعون إىل ضالهلم 

من  هموهكذا أيضا ورث هؤالء اليهود ورث ؛إدعاء أن ذلك خري))  تهتدوا ((هذه دعوة إىل ضالل،  )) نصارى

وال ال؟  ) يف األمة أهل بدع من كان قبلكم لتركبن سنن ( :ضل من هذه األمة، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مثال املعتزلة يدعون إىل االعتزال ويدعون إن اخلري فينا، حنن  ؛يدعون إىل الضاللة، ويدعون أن هذا هو اخلري

 ؛لصفات أنتم جمسمة، أنتم جمسمة ممثلة، كذا وال ال؟ والتنزيه عندنالاهللا عن النقائص، وأنتم أيها املثبتون  منزهون

حنن أصحاب الشأن أنتم املعتزلة على  .....وقالت األشعرية ؛ق واخلريعلى احلء دعوا إىل ضالل، وادعوا أم هؤال

ال هو الذي ألن املفوض عند األشاعرة  ؛ساملون هلممإن كانوا مفوضة فهم  ؛خطأ والسلف جمسمة أو مفوضة

وهلذا جتدهم األشاعرة يقولون مذهب  ؛ةالقرآن واحلديث هذا املفوض، تفويض املعىن والكيفيقراءة يزيد على 

فهم صحيح،  ؛أيها السلف من مذهبكم فمذهبنا أعلم وأحكم ؛تفويض ومذهب اخللف إثبات املعاينالالسلف 

ومنهم أميون ال يعلمون  ((لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه جمرد إنك تقرأ وأنك كما قال هللا تعاىل: 

يثبت ألنه  ؛السلف لكنا نشهد اهللا أن مذهب اخللف خري مذهب و كان هذا، ل)) إال قراءة الكتاب إال أماني

لكنكم كذبتم على مذهب السلف، ما هو مذهب السلف  ؛لنتعبد ذا املعىن هللا أن للقرآن حقيقة ومعىن، نزل

حقيقة؟ التفويض فيما ال يدركون علمه وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها، هذا ما يقدر أحد يتكلم عن هذه 

 ؛هم أعلم وأسلم وأحكم فهمتم؟فإذا  ؛لكن معناه يفوضونه وال ال؟ يثبتون املعىن الالئق باهللا عزوجل ؛الكيفية أبدا

األشاعرة يقولون حنن الذين معنا احلق، أتبعونا بس، احلق معنا، ال يثبتون هللا إال سبع صفات، وسبع أحوال على 

 ؛الكالم عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضا :نضرب مثال األن ؛هذه الصفاتإثبات خالف بيننا وبينهم يف كيفية 

لكن ويش الكالم عندهم؟ الكالم هو املعىن القائم بالنفس، وهو معىن واحد سواء جاء باللفظ االستفهام أو 

أو  عرب ذه التعبريات ليكون إما خربا أو يايلكن  ؛توراة أو إجنيال أو قرآنا كان  النهي، وسواء األمر أو اخلرب أو

فيه فاملهم إين أقول إخواننا: كل داع إىل ضالل ف ؛وهذا ما هو إثبات حقيقة ؛استفهاما أو توراة أو إجنيال أو قرآنا

  .....ال بالغطاء  هاتعش باحلياة، ال تغطنالسطور اآلن خل املرأة تتحرك خلها ت .....شبه من اليهود والنصارى، 

نفس الشيء، أطلقوا  )) كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ((    لك؟هذا هو احلرية أليس كذ خلها متش مع الناس

ومتزح وتذهب على هذا الدكان  جتفر وتليس من العدل أنك أنت تروح  ا هو اخلريألن هذ ؛ألجل احلرية هلا العنان



وهكذا كل داع إىل ضاللة فطبعا سوف يبين هذه الضاللة مبا يغر الغريب  ؛وهذا الدكان وهي حمبوسة يف البيت

  فهو شبيه مبن؟ شبيه باليهود والنصارى .

 ؛يسري على طريقأن إلنسان لالبد  )) حنيفا إبراهيمقل بل ملة  (( ؛طيب من فوائد اآلية: مقابلة الباطل باحلق 

وقد ذكرنا يف التفسري أن بل هنا لإلضراب  )) بل (( :اهللا الباطل بقوله أثبت ؟لكن هل هو حق وال باطل

  اإلبطايل.

هذه واحدة، وجه آخر:  ؛عليه الصالة والسالم، حيث كنا أتباعا له يف ملته إبراهيممن فوائد اآلية: الثناء على 

جوه و عليه السالم على  إبراهيمثناء على  ذاه ففي ؛بأنه مل يك من املشركنيوصفه وصفه بأنه حنيفا، وجه ثالث: 

من ناحية أنه حنيف مائل كل  ؛أوال: إمامته، ويش وجه اإلمام؟ حيث أمرنا بإتباعه، واملتبوع هو اإلمام  ؛ثالثة

  صلى اهللا عليه وسلم. ـ من ناحية ثالثة: ليس فيه شرك يف عمله ؛دين سوى اإلسالم

  .))  ركينوما كان من المش ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن الشرك ممتنع يف حق األنبياء

يف مقابل دعوم إيل إىل  )) وما كان من المشركين ((ألن قوله:  ؛ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك 

لكن إن اختذ إهلا فهو  ؛كل من كفر باهللا ففيه نوع من الشرك  ؛اليهودية والنصرانية يدل على أا نوع من الشرك

    اهلوى.اتباع  ه شرك باعتبارإنشرك حقيقة وواقعا وإال ف

   )). قولوا آمنا باهللا مث قال اهللا تعاىل: ((

 إمساعيليقولون إن   عربنيبعض امل )) وإسماعيل إبراهيمقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((: تعاىل قوله الطالب:

  ؟ . . .إمساعيليعين وإله  معطوف على إله

  نظمألن هذا يشتت ال ؛بعيد، أقول هذا بعيدهذا  ال الشيخ :

  من إشكال كون إمساعيل أبا.......؟يتخلص  الطالب:

ما  ) عم الرجل صنو أبيه ( :اآلن الرسول قال عليه الصالة والسالم ؛ال هذا معروف يف اللغة العربية  الشيخ :

   .ذورفيه حم

واملراد  ؛اخلطاب ملن؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمته مجيعا )) قولوا (())  قولوا آمنا باهللا ((قال اهللا تعاىل: 

القلب له قول وفعل،  ؛فالقول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده ؛بالقول هنا: القول باللسان وبالقلب

وفعله  ؛وقول القلب إقراره واعرتافه بالشيء، هذا قوله ؛قول اجلسم باللسان وفعله باجلوارح ؛واجلسم له قول وفعل

 )) قولوا ((        ؛ وما أشبه ذلك، هذه اآلن هذه حركات قلبية ،وخشيته ،وخوفه ،ورجاءه ،حركته، كمحبته

ع: اإلميان تقدم لنا مرارا كثريا أنه يف اللغة: التصديق، ويف الشر  )) آمنا باهللا ((بألسنتكم ويش بعد؟ وقلوبكم 



اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده،  )) آمنا باهللا (( ؛لقبول واإلذعانالتصديق املتضمن أو املستلزم ل

  :ننظر اآلنفليتضمن هذه األمور األربعة،  باهللا اإلميان ؛واإلميان بربوبيته، واإلميان بألوهيته، واإلميان بأمسائه وصفاته

ربعة، أي نعم، كل األربعة مادام الشيوعيون الذين ينكرون وجود اهللا آمنوا باهللا؟ ال، ما الذي فقد منهم؟ كل األ 

  .؟ نعم أليس كذلك ؛ما يؤمنون بالوجود ما يؤمنون بالربوبية وال باأللوهية وال باألمساء والصفات

وأن الرسول صلى اهللا عليه  ،ويقولون مثال إن القطب الغوث يدبر غريهمعه الذين يؤمنون باهللا لكن يشركون  

لكن ما آمنوا بالربوبية واأللوهية وال باألمساء  ؛هؤالء آمنوا باهللا باعتبار الوجود ؛وما أشبه ذلك ،وسلم يدبر

  .والصفات أيضا

 ((     :لكنهم يعبدون معه غريه يقولون ؛......الذين يؤمنون باهللا وبربوبيته وأنه الرب الفعال اخلالق الذي ال 

  دون األلوهيةآمنوا بأيش؟ الوجود والربوبية  )) ليقربونا إلى اهللا زلفى

الذين يؤمنون ذا كله لكن باألمساء والصفات ال يؤمنون، إما أن ينكروا األمساء والصفات، وإما أن ينكروا  

هؤالء منا آمنوا باهللا ، ما آمنوا باهللا من حيث األمساء  ؛األمساء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات

فاإلميان باهللا إذا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده، وبربوبيته،  ؛ناقصفإميام  ؛والصفات ما آمنوا حقيقة اإلميان

   و بألوهيته، وبأمسائه وصفاته.

فما هنا اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر عطفا على  ؛)) يعين وآمنا مبا أنزل إلينا وما أنزل إلينا ((  

وقوله:                                                                            عطفا على اهللا.  )) اهللا ((قوله: 

وأنزل  ((          لقوله تعاىل: ؛يشمل القرآن وهو منزل ويشمل السنة أيضا )) ما أنزل (( )) وما أنزل إلينا ((

وما  (( ؛هو القرآن والسنة )) إلينابما أنزل  ((وقوله:  ؛فإن احلكمة هي السنة )) يك الكتاب والحكمةاهللا عل

 ألنه نيب رسول، فهو منزل إليه، طيب أنزل إليه، ما الذي ؛هيمنزل إليه، نعم منزل إل إبراهيم )) إبراهيمأنزل إلى 

  اهللا يف موضعني من القرآن وين؟  هاذكر  أنزل إليه؟ الذي نعرف الصحف اليت

  )) وموسى إبراهيمصحف  (( الطالب:

  ويش بعد؟ )) إبراهيم وموسى صحف (( الشيخ: 

  )) الذي وفى إبراهيمأم لم ينبأ بما في صحف موسى و  (( الطالب: 

خلوا  ما الذي أنزل إليه ؛نيب منزل إليه إمساعيل )) إسماعيلوما أنزل إلى  ((نعم يف سورة النجم.   الشيخ:

واعلموا أن كل من ذكر يف القرآن فهو نيب رسول، كل  ؛ليه قطعاإ؟ ما ندري، ما علمنا شيئا لكنه منزل بالكم 

من بعض الناس يشكك، يقولون الذين ذكروا يف القرآن هل  ؛فهو نيب رسولمن األنبياء من ذكر يف القرآن 



ولقد أرسلنا رسال من قبلك  لكننا نقول هو رسول، ويش الدليل؟ (( ؛بعضهم ما ذكر اهللا فيهم رسولاألنبياء ؟

        يأتي بآية إال بإذن  أن رسوللوما كان  )) (( عليك ومنهم من لم نقصص عليكمنهم من قصصنا 

كل من   )) من قبل ورسال لم نقصصهم عليك ورسال قد قصصناهم عليك )) وقال يف سورة النساء: (( اهللا

  نعم؟ ))  وما أنزل ؛ ((ذكر يف القرآن من األنبياء فإم رسل بدون استثناء

  ..؟آدم ذكر الطالب:

  يف القرآن ما ذكر أنه نيب ،ال آدم ما ذكر أن له قوما وأنه نيب  الشيخ:

  هارون؟  الطالب:

  نيب، نيب ورسول الشيخ:

  هارون؟  : الطالب

   )) فقوال إنا رسوال ربك ((أيه نيب ورسول، الشيخ:

   قارون؟: الطالب

  قارون !!! الشيخ:

  ال هارون الطالب:

لكن  ؛اسحاق ويعقوب أيضا منزل إليهم )) و اسحاق ويعقوب واألسباط إسماعيل ((طيب  هارون  الشيخ:

وقيل: ما  ؛ومنهم يوسف ؛األسباط مجع سبط قيل: إم أوالد يعقوب ؛أنزل إليهم ما الذيما نعرف، ما ذكر 

تفرع  ألن اسحاق أوالده ؛أنزل على األسباط أي أنبياء بين إسرائيل عامة كل أنبياء بين إسرائيل الذين ما ذكروا

عشر  إسرائيل، فقصدي يعقوب أوالد يعقوب تفرع منهم بنو إسرائيل، فيكون املراد باألسباط ليس االثنا ومنهم بن

    أو اثين عشر ابنا ليعقوب بل مجيع أنبياء بين إسرائيل.

 (( ما أعطوا،  )) ما أوتي موسى وعيسى (())  ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهمو  وقوله: (( 

يعين أن أتى الثالثي مبعىن جاء، وأن آتى الرباعي مبعىن أعطى  ،أتىأيت مبعىن  ،وأيت أوتوا مبعىن أعطوا )) ما أوتي

جئناك وليس  )) وأتيناك بالحق (( ؛يعين أعطيناهم )) آتيناهم (( ))وآتيناهم ملكا عظيما (( ؟نعم؟ فهمتم

ما أعطوا من اآليات، وما  ،أعطوا ويش أعطوا؟ آياتن من أي ما أعطي )) وما أوتي موسى (( ؛معىن أعطيناك

موسى أعطي من اآليات، توراة، ال من الوحي  ؛فإن اهللا تعاىل أعطاهم وحيا وآيات ؛أعطوا من الوحي أيضا

اليد يدخلها يف جيبه فتخرج بيضاء  ؛العصا، ويش بعد؟ واآليات التسعة اليت ذكر اهللاو التوراة، من اآليات: اليد، 

، ألقى ا فتنقلب حيةوالعصا فيها ثالث آيات، آيات عظيمة، فيها ثالث آيات عظيمة: منها أنه  ؛سوءمن غري 



هذه  ؛ود العظيمطومنها أنه يضرب ا احلجر فيتفجر عيونا، ومنها أنه ضرب ا البحر فانفلق فكان كل فرق كال

آيات عظيمة منها: أنه خيلق من الطني كهيئة وأما عيسى فأويت أيضا  من آيات اهللا العظيمة سبحان اهللا العظيم.

ن نا قلنا إألن؛ وإذا مجعنا بني اآليتني ؛متثال الطني فينفخ فيه فيكون طريا ويف قراءة طائرا فيكون طائرا ةالطري، صور 

يصنع متثاال على شكل  ن أنسانإللهل جيوز ؛ يطري بنفس الفعل طائراو فيكون طري  ؛آيتني يعتربان كمعنيني

ملا  ؛إذا أذن اهللا جاز )) خلق من الطين كهيئة الطير بإذن اهللاإذ تو  (( إذا أذن اهللا له جائز، ؛ما جيوز ،الالطري؟ 

 ؛آلدم طاعة وصار تركه كفرا همأذن اهللا تعاىل للمالئكة أن يسجدوا آلدم بل أمرهم بالسجود آلدم صار سجود

               إبليس ملا استكرب كفر، بينما ال يسجد أحد اآلن آلدمي 

 


